روزﻧﺎﻣﮫ اﻗﺘﺼﺎد

رﺋﯿﺲ اداره ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی وزارتﺧﺎرﺟﮫ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد

ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای اﯾﺮان
ﭘﯿﺸﺮوی ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ﭼﯿﻦ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﻨﻮط ﺑﮫ ﺛﺒﺎت و ﺗﻮﺳﻌﮫ اﯾﺮان اﺳﺖ.ﻋﻠﯽ ﻓﮑﺮی رﺋﯿﺲ اداره ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی وزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﮫ ،راه اﺑﺮﯾﺸﻢ و ﺳﯿﺎﺳﺖ درھﺎی ﺑﺎز را ﭘﺎﺳﺦ ﭼﯿﻦ ﺑﮫ ﻓﺸﺎرھﺎی ﻗﺪرتھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ داﻧﺴﺖ و
ﮔﻔﺖ :ﺣﺮﮐﺖ رو ﺑﮫ رﺷﺪ ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ﭼﯿﻦ ﻣﻨﻮط ﺑﮫ ﺛﺒﺎت و ﺗﻮﺳﻌﮫ اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﮫ اﺳﺖ .درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺸﻮرھﺎی
ﻣﺤﻮر ﻣﻘﺎوﻣﺖ و طﺮح ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ و ھﻤﺮاﺳﺘﺎ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ
ﺑﺰرگ ﺑﺮای اﯾﺮان اﺳﺖ .
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻧﯿﻮز ﻧﺸﺴﺖ »ﻓﺮﺻﺖھﺎی ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ در ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ« ،روز ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ  ۱۷دی
ﻣﺎه ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﯽ از اﺳﺘﺎدان و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان و ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوھﺶھﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ از ھﻔﺘﻤﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎﻻﻧﮫ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ  ۲۹ﺑﮭﻤﻦ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع
»ﺗﺠﺎرت ﻣﻨﻄﻘﮫای؛ اوﻟﻮﯾﺖ راھﺒﺮدی« ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻓﺮﺻﺖھﺎ و ﺗﮭﺪﯾﺪھﺎی طﺮح ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ﭼﯿﻦ،
ظﺮﻓﯿﺖھﺎی اﯾﺮان ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ طﺮح و اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

راه اﺑﺮﯾﺸﻢ و ﺳﯿﺎﺳﺖ درھﺎی ﺑﺎز ،ﭘﺎﺳﺦ ﭼﯿﻦ ﺑﮫ ﻓﺸﺎرھﺎی ﻗﺪرتھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻠﯽ ﻓﮑﺮی رﺋﯿﺲ اداره ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی وزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﮫ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ اﯾﺪه ﮐﻤﺮﺑﻨﺪراه ھﻤﺎن
اﯾﺪهای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﭼﯿﻦ را از ﺷﺮق ﺷﺮوع ﮐﺮده و ﻣﺴﯿﺮش را ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻏﺮب اداﻣﮫ ﻣﯽدھﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ اﯾﺪه ﭼﯿﻨﯽھﺎ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫاﻧﺪ ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﮫ ﺿﺮﺑﮫ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ،رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ .در اﺟﻼس ﺑﺎﺋﻮ در ﺳﺎل  ۲۰۰۷ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﭼﯿﻦ را ﻣﮭﺎر
ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﮫﺻﻮرت ھﻤﮫﺟﺎﻧﺒﮫ ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ اﺑﺰارھﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﯾﻦ اﺗﻔﺎق را رﻗﻢ زد.

ﺣﺮﮐﺖ رو ﺑﮫ رﺷﺪ ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ﭼﯿﻦ ﻣﻨﻮط ﺑﮫ ﺛﺒﺎت و ﺗﻮﺳﻌﮫ اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﮫ اﺳﺖ
ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻏﺮﺑﯽھﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ﭘﯿﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﮏ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ دارد .آﻧﮭﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ اﯾﻨﮑﮫ ھﻤﮫ ﻣﻨﺎطﻖ
را ﻧﺎاﻣﻦ ﮐﻨﻨﺪ و در آن ﺗﺸﻨﺞ و ﺗﻨﺶ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﻨﺪ اﺻﻞ ﺗﻮﺳﻌﮫ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﻣﻨﯿﺖ
اﺳﺖ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﯿﻦ در ﻣﺮزھﺎی ﺧﻮدش ﻣﺤﺪود ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ھﯿﭻ ﺗﻨﺸﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.وی اداﻣﮫ داد :ﭼﯿﻦ
ﺑﮫدﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻨﺎطﻖ آراﻣﯽ را در اطﺮاف ﺧﻮدش اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﻮدش را ﺑﮫﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻗﺮار دھﺪ و ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ
ﮐﮫ در اطﺮاف اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﺮﺻﺖ ﻣﮭﻤﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻗﺪرت ﺑﺰرگ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ رﺷﺪ
و ﺗﻮﺳﻌﮫ اش ھﻤﺮاه و ھﻤﺴﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﮫ و اﻣﻨﯿﺖ ﻗﺪرت ﻣﻨﻄﻘﮫای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان .ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﮭﺪﯾﺪی
ھﻢ ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﺪاﻧﯿﻢ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﭼﮫﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ.

ﺗﻮﺳﻌﮫ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ؛ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﭼﯿﻦ و ﻣﺤﻮر ﻣﻘﺎوﻣﺖ
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ آﻧﭽﮫ ﻣﺎ اﻣﺮوز در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺤﻮر ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،اﯾﻦ ﻣﺤﻮر
ھﻢ از ﺑﻌﺪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ھﻢ از ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ و ھﻢ اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﻮﺳﻌﮫای ﻣﮭﻢ ﮐﮫ
در ﭼﯿﻦ دارد اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﻣﺎ در ﻣﺤﻮر ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﯽھﺎ و ﺗﻨﺶزاﯾﯽھﺎی زاﺋﺪاﻟﻮﺻﻒ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ﻣﻮاﺟﮭﯿﻢ،
اﻣﺎ ﭼﯿﻦ ﻗﺪرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﮫﺧﺎطﺮ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺧﻮدش ھﻢ ﮐﮫ ﺷﺪه ،ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺤﺚ ھﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺖ،
ﻣﺎ ﺑﮫﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮر ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﭼﯿﻦ ﺑﮫﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮر ﺻﻌﻮد در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺟﺎده
اﺑﺮﯾﺸﻢ ﮐﮫ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﮫ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آن در ﺣﻠﻘﮫ ارزش ﭼﯿﻦ ﺑﮫﻋﻨﻮان ﯾﮏ ھﺪف در ﭼﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻘﻂ ﺑﺤﺚ

راه و ﺟﺎده و اﯾﻨﮭﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ و رﺷﺪ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم اﻗﺘﺼﺎد را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.ﻓﮑﺮی ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﻔﻌﺖ ﭼﯿﻦ در اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ طﺮح رﺷﺪ ﮐﻨﺪ و اﺟﺎزه ﻧﺪھﺪ ﮐﮫ ﻗﺪرت ﻣﻘﺎﺑﻞ در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺶ و ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺤﺚ اﻣﻨﯿﺖ ھﻢ ﻓﻘﻂ اﻣﻨﯿﺖ
اﻧﺮژی ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﮫ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺳﯿﻦ ﮐﯿﺎﻧﮓ ﮐﮫ از طﺮف آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﺪف ﺗﻨﺶزاﯾﯽ اﺳﺖ و
اھﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﭼﯿﻦ دارد .آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﭼﯿﻦ را ھﺪف ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی آن را
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ

